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Verslag evenement Duurzaam GWW  
De derde parel gaat naar het project: Herinrichting Malderburchtstraat Nijmegen Bert Velthuis 

(Wethouder gemeente Nijmegen), Eef Neienhuijsen (projectleider afdeling Projectmanagement 

en Ruimtelijke Kwaliteit Gemeente Nijmegen), Gerhard Weitkamp (directeur regio Oost Van 

Gelder) en Jan Diepenveen (projectleider Van Gelder) bestijgen het podium en nemen de parels 

en het applaus in ontvangst.  

Na de uitreiking lichten ze het project kort toe. In dit project hebben verschillende partijen elkaar 

in een vroeg stadium opgezocht om te komen tot een zo duurzaam mogelijk project. Naast het 

toepassen van het Ambitieweb en DuboCalc is er in dit project gebruik gemaakt van aanvullende 

instrumenten, zoals: Ondertekening nieuwe leden De middag eindigt met de ondertekening van 

Green Deal Duurzaam GWW van de nieuwe leden. Ronald Paul (COO) van Havenbedrijf 

Rotterdam plaatst samen met KarstJan Beens (algemeen directeur) van Beens Groep een 

handtekening onder een uitvergroot Green Deal Duurzaam GWW.  

Na afloop werd er enthousiast nagepraat tijdens een borrel. - Rapid Circular Contracting bij de 

aanbesteding; - Material Circularity Indicator (MCI) voor het beoordelen van de circulariteit van 

de inschrijvingen; Er is na het project 52% meer circulariteit gerealiseerd ten opzichte van de 0- 

situatie - Een CO2-plan voor het toetsen van de gerealiseerde CO2-emissiereductie ten opzichte 
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van de geplande emissiereductie; er is maar liefst een reductie van 49% CO2-emissie behaald 

ten opzichte van de 0-situatie. Bij de beoordeling van de inschrijvingen zijn ook de bewoners 

betrokken.  

Het werk is gerealiseerd met een indrukwekkende mate van hergebruik van vrijgekomen 

materialen (bestaande fundering, klinkers en tegels, en onder- en tussenlaag van het asfalt 

100% circulair). Daarbij is veel aandacht voor kwaliteit van de leefomgeving in en om de straat. 

Het project is een inspirerend voorbeeld voor bewoners en school dat heeft geleid tot 

toegenomen duurzaamheidsbewustzijn in de buurt. Tot slot is het project afgerond binnen de 

duur en budget van een traditioneel project.  

U kunt de presentatie via deze link downloaden.  

Na deze presentatie reikt Dik de Weger nog meer prijzen uit. Dit zijn de aanmoedigingsprijzen. 

Gemeente Oldambt/provincie Groningen en Strukton/Oosterhof Holman nemen de 1e prijs in 

ontvangst voor het project Aanleg fiets-/voetgangersbrug De Blauwe Loper. Zij ontvangen een 

rapport en een vaas met bloembollen omdat het project nog verder kan groeien.  

Het project De Blauwe Loper combineert het opwaarderen van de onderliggende infrastructuur 

met een esthetische kwaliteitsimpuls voor het landschap, een slimme combinatie van ingrepen 

die ook los van elkaar uitgevoerd hadden kunnen worden en een goede invulling van 

energiezuinig en verantwoord materiaalgebruik. 

 
NOTE: Wij proberen van teksten en beeldmateriaal de rechthebbende te achterhalen om het materiaal met 
diens toestemming te kunnen gebruiken. Het kan zijn dat dit niet in alle gevallen gelukt is. Mocht er 
materiaal zijn waarvan je kunt aantonen rechthebbende te zijn en wil je niet dat wij dit materiaal op deze 
op onze website gebruiken, neem dan contact op via www.nh-openruimte.nl. 
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